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Jesz cze bę dzie prze pięk nie,
jesz cze bę dzie nor mal nie…

Na rze ka my co raz czę ściej
na pan de mię, nie chce my już sto -
so wać się do no wych ob ostrzeń,
a licz ba za cho ro wań, wbrew opi -
niom nie któ rych spe cja li stów,
wca le nie ma le je. W pra cy wciąż
tak sa mo, bra ki w lu dziach i środ -
kach ochro ny da ją się we zna ki
prak tycz nie na każ dym po zio mie
za bez pie cze nia, ale de cy den tom
nie prze szka dza to w ni czym, nie
słu cha ją na szych gło sów i jesz -
cze wy sy ła ją róż ne go ro dza ju
kon tro le. Sy tu acja ka dro wa już
jest dra ma tycz na, a prze dłu ża ją -
ce się trud no ści w ga bi ne tach nie

sprzy ja ją do brej at mos fe rze
i kom for to wej pra cy, no cóż… ja -
ko sta rzy spe cja li ści od ra dze nia
so bie z trud no ścia mi po win ni śmy
prze trwać i da lej wspie rać swo ich
pa cjen tów ra dą i po mo cą.

No wy Mi ni ster Zdro wia pod -
czas ostat nie go po sie dze nia Na -
czel nej Ra dy Le kar skiej obie cał
wdro żyć sys tem no -fault (do ty czy
to no we li za cji kon tro wer syj ne go
ar ty ku łu 37a Ko dek su Kar ne go)
oraz zin ten sy fi ko wać pra ce
nad ocze ki wa ną przez śro do wi -
sko spra wą wy na gro dzeń le ka rzy
spe cja li stów.

Ma jąc w tle te wszyst kie hi sto -
rie, u nas w WIL dzie je się bar dzo
du żo… zmie ni li śmy sie dzi bę na
tym cza so wą, by do ce lo wo osiąść
wresz cie we wła snym obiek cie.
Bez żad nych zo bo wią zań, dłu -
gów wdzięcz no ści i in nych uza -
leż nień. Prze pro wadz ka na
Żo li borz po trwa pew nie ca ły paź -
dzier nik, a po sie dze nie li sto pa do -
we Ra dy Le kar skiej po win no już
od być się w no wej sie dzi bie, któ -
ra od te go cza su znaj do wać się
bę dzie przy ul. Edwar da Je lin -
ka 48 – okres wy po wie dze nia
umo wy uży cze nia Ko szy ko wej
mi ja wła śnie w ostat nim ty go dniu
paź dzier ni ka. Tym sa mym za koń -
czy li śmy na ja kiś czas ko ro wód

po my słów, prób i błę dów w szu -
ka niu no we go lo kum i te raz już
bar dziej spo koj nie mo że my po -
szu ki wać te go cze goś, co „po wa li
nas na ko la na” i na ła du je ra do -
ścią na dłu gie la ta. Na szczę ście
nie ma my więk szych kło po tów fi -
nan so wych, i jak w ty tu le dzi siej -
szej szpal ty, li czy my wła śnie
na ta kie za koń cze nie. Zmia ny do -
tknę ły tak że re dak cję na sze go
Skal pe la i obec ny nu mer bę dzie
już z „no we go roz da nia”. Jak mó -
wi Re dak tor Na czel ny kol. Ja cek
Wosz czyk zmia ny w ga ze cie bę -
dą, ale i Wasz w tym udział jest
nie zbęd ny. Po no wię jesz cze proś -
bę o jak naj mniej sze an ga żo wa -
nie biu ra w tym okre sie
przej ścio wym i wy ro zu mia łość
po łą czo ną z cier pli wo ścią (obie
ce chy wy jąt ko wo waż ne w le kar -
skim ży ciu). Bę dzie my się sta rać,
by nie by ło za kłó ceń w wa szej
współ pra cy z biu rem, ale dy na -
micz na sy tu acja „prze pro wadz ko -
wa” do pie ro po ka że na ile bę dzie
to moż li we.

Na za koń cze nie, ży cząc nam
wszyst kim spo ko ju w ży ciu i pra -
cy, za cy tu ję Ma hat mę Gan dhie -
go:

Oko za oko uczy ni tyl ko ca ły
świat śle pym.

Wasz Pre zes

KOMUNIKAT
W związku ze zmianą siedziby Wojskowej Izby Lekarskiej i reorganizacją biura

Skalpela, informuję, że został utworzony adres mailowy do kontaktu z redakcją.
Wszyscy, którzy chcieliby zamieścić swoje materiały na łamach Skalpela,

proszeni są o przesyłanie ich na adres: redakcjaskalpela@gmail.com

Kontakt z redaktorem naczelnym biuletynu:
j.woszczyk@gmail.com
nr telefonu: 602 702 038

Wszystkie informacje dotyczące przesyłanych tekstów i zdjęć znajdują
się na stronie:

www.wojskowa-il.org.pl w zakładce Skalpel / Informacje dla autorów.
ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
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Podziękowanie
W związku z zakończeniem współpracy z redakcją Biuletynu Skalpel

Pani Ewy Kapuścińskiej, pełniącej obowiązki Sekretarza Redakcji,
chcemy złożyć serdeczne podziękowania za długoletnią pracę i zaangażowanie

w rozwój naszego Skalpela.
Życzymy Pani dużo zdrowia i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

W imieniu Rady Redakcyjnej i Kolegium Redakcyjnego
Redaktor Naczelny

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

„– Co pi ja dok tor? – to, co pa cjen ci przy nio są!”.
Nie ma jąc w pla nie zo sta nia, np. mar szał kiem Se -
na tu, ale ra czej to tal nym eme ry tem, pi ję spo koj nie,
de lek tu jąc się, jak to mó wią „lu dzie na pew nym po -
zio mie”, je go wspa nia łym bu kie tem, a jak to mó wią
„lu dzie pry mi tyw ni”, wdy cha jąc je go opa ry. I jed no
i dru gie za ję cie do star cza ogrom nych do znań!
Oczy wi ście, „to utes pro por tions gar de'es”, (tym ra -
zem praw dzi wi Fran cu zi) z za cho wa niem wszel kich
pro por cji”. Trze ba się gać do za pa sów w tap cza nie
lub w in nych, taj nych miej scach, pó ki są, bo po tem
do „mo no po lu”, je śli za cznie su szyć! A po tem:
„Szo ruj dziad ku do ko lej ki”, pa ra fra za jed nej ze
wspa nia łych pio se nek/bal lad? Jac ka Zwoź nia ka,
co raz bar dziej ak tu al nych, w mia rę upły wu lat.

Z la ta mi czło wiek za czy na my śleć „sze rzej” o rze -
czach, któ rych ist nie nia do tych czas so bie nie uzmy -
sła wiał. Ta kie to pra wo na tu ry, każ de go to do tknie,
w swo im cza sie, ale każ de go. Nie myśl my, że wy wa -
ża my „otwar te drzwi”. Tu przy wo łam mo je go ulu bio -
ne go tre ne ra pił kar skie go, Ka zi mie rza Klau diu sza
Gór skie go ze Lwo wa, cho ciaż ni gdy nie by łem ki bi -
cem pił kar skim, je go ka dra ćwi czy ła za wsze „sta łe
frag men ty gry”. My też je ćwi czy my, czy chce my, czy
nie, czy zda je my so bie z te go spra wę, czy nie. Mo je
wa mow skie kon tak ty ze spor tem, mi mo sprzę żo nych
wy sił ków słyn ne go „try um wi ra tu” Ty zler -Trzna del -Po -
piel, nie by ły spe cjal nie im po nu ją ce. Mia sto Łódź ofe -
ro wa ło jed nak sze ro ką ga mę spor to wych
moż li wo ści, od naj bliż sze go Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej, na szej Nie boszcz ce Aka de mii, to ro wi ko -
lar skie mu Or ła, z prze dziw ny mi, zu peł nie mi ob cy mi
kon ku ren cja mi na drew nia nej na wierzch ni, ta ki mi jak
wy ści gi za mo to cy klem, zu peł na no wość i zu peł na
abs trak cja. Żu żel na sta dio nie Włók nia rza, ze spe cy -
ficz nym za pa chem żuż lo wych spa lin, re mi ni scen cje

dzie ciń stwa ze sta dio nu Mo to ru Lu blin, wspo mnie nia
mie sza ją ce się ze współ cze sno ścią. I my, mło dzi,
ślicz ni, bez więk szych trosk, jak dzie ci. Z okre su, gdy
try um fy świę cił Wi dzew Łódź, a w nim nie ja ki, wte dy
wręcz smar ka ty Zbi gniew Bo niek, za pa mię ta łem epi -
zod, któ ry do dzi siaj rzu tu je na mój ak tu al ny po gląd
na urzę du ją ce go pre ze sa PZPN. Sta dion był wte dy
pra wie pła ski, pił ka rze po me czu wy cho dzi li do szat -
ni mię dzy ki bi ca mi, przy wyj ściu tłum chło pacz ków,
łow ców au to gra fów, idzie Bo niek, but ny już wte dy.
Wy cią gnię te drob ne rę ce z no te si ka mi. – Pan da au -
to graf? – Au to graf kosz tu je! – rę ka mi strza od py cha
chłop ca. Mam ten ob raz przed ocza mi do dzi siaj. Ha -
la bok ser ska, nie pa mię tam już na zwy, ale w mie ście
Ło dzi, być mo że Gwar dii, mi strzo stwa Ło dzi al bo Pol -
ski, mój star szy Ko le ga, Krzysz tof Ryn kie wicz z Kur -
su VI, wal czą cy z po wo dze niem w wa dze
lek ko pół śred niej, czo ło wy za wod nik kra jo wy, obok
Je rze go Ku le ja, at mos fe ra, jak w ha li bok ser skiej i ry -
ki ga wie dzi: „Lej dok tor ka!”. W po szu ki wa niu Ko le gi
Ryn kie wi cza i szcze gó łów zno wu po moc ny oka zał
się „Pa mięt nik Aka de mic ki” dr. Jó ze fa Mił kow skie go
z Kur su XII wy da ny w ro ku 1997. Ko lej ny raz by łem
wprost „po ra żo ny”, te raz to sło wo zde wa lu owa li „ga -
ze cia rze”, po wiem wprost – zo sta łem, bez prze sa dy,
rzu co ny na ko la na przed ogro mem pra cy, ja ki wy ko -
nał Ko le ga. Przed je go zdol no ścia mi ana li tycz ny mi i,
nie ste ty, pro ro czy mi, co do przy szłych lo sów Na szej
Nie boszcz ki Aka de mii. Za wsze po win no słu chać się
lu dzi, któ rzy my ślą, lu dzi, któ rzy pa trząc na to sa mo
zja wi sko, wi dzą znacz nie wię cej, wi dzą da lej. Ale kto
by miał wte dy słu chać Dok to ra, je śli wo kół sa mi ma -
lut cy! Wiel ka szko da i te raz ma my to, co ma my! „To
se ne vra ti, Pa ne Ha vra nek, to se ne vra ti!” (to, chyba
po cze sku, a wła ści wie wy sty li zo wa ne na cze skie
brzmie nie, Jan Mio dek).

Wieczorne rozważania nad kieliszkiem Martella

Ma ru dze nie o Szo pe nie
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Ma ru dze nie o Szo pe nie

W ro ku 1965 lub 1966, nie po mnę do kład nie, od -
by wa ły się w mie ście Ło dzi ju we na lia, dość hucz ne,
dłu ga śny po chód stu denc ki cią gnął się od aka de mi -
ków po li tech ni ki, przez Piotr kow ską, ko ło ko scio ła św.
Te re sy, nie da le ko Źró dło wej, aż do Lu mum bo -
wa, do cen trum ży cia stu denc kie go. Za pa mię ta łem
chło pa ka o uro dzie efe ba, zgrab ne go, ubra ne go
w try ko to wy, wie lo barw ny ko stium gierm ka (gier mek,
mło do cia ny po moc nik ry ce rza, od wę gier skie go sło -
wa gy er mek, czy li dziec ko). Dzi siaj ta kie nie win ne
chło pie nie opar ło by się za lo tom „ko cha ją cych ina -
czej”. A wte dy by li śmy tak za co fa ni, że cho dzi ło so -
bie wol no! Gra na to wo-czer wo ny try kot prze pa sa ny
miał ja snym, sze ro kim, skó rza nym pa sem, za któ rym
był wi docz ny sze ro ki, bia ły, drew nia ny to pór ka tow -
ski. Na ple cach du ża ła ta z ma te ria łu z na pi sem: „Kat
na zdro we d.y!”. Za cho wy wał się spo koj nie, mo że eg -
ze ku cję miał za miar prze pro wa dzić do pie ro na Lu -
mum by? Tak to stu denc kie chu cie spla ta ły się
z po li ty ką „kra jów mi łu ją cych po kój”. A w cen trum te -
go wszyst kie go wa mow cy, czy li „słu cha cze”. Jak że
trud no by ło wte dy za cho wać wła ści wą po sta wę po li -

tycz ną! Nie ła twe mie li śmy wte dy ży cie, a to, że jed -
nak więk szość z nas „wy szła na lu dzi”, to nie wąt pli -
wa za słu ga Cie mio ra i Są siad ka, o pio nie
ide olo gicz nym nie wspo mnę! A ku sze ni by li śmy ze -
wsząd, jak, nie przy mie rza jąc, świę ty An to ni, ku szo -
ny na pu sty ni przez Sza ta na i je go świ tę! Na łódz kiej
„gieł dzie ma try mo nial nej” chłop cy ze Źró dło wej 52
no to wa nia mie li nie naj gor sze. Oprócz wro dzo ne go
wdzię ku i bły sko tli wo ści, mie li mieć do bry za wód (kto
ma dok to ra w ro dzie, te go bie da nie ubo dzie), prze -
wi dy wal ną dro gę roz wo ju, po rząd ną pen sję, wte dy
jesz cze pła co ną przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do -
wej. Pew nym man ka men tem, któ ry wy cho dził na jaw
po ukoń cze niu sta żu dy plo mo we go w ja kimś przy -
zwo itym mie ście wśród lu dzi, był przy dział „miej sca
peł nie nia dal szej służ by”, czy li jed nost ki woj sko wej
umiesz czo nej w pięk nym, zie lo nym gar ni zo nie, po ło -
żo nym nie rzad ko w miej scu „gdzie wro ny za wra ca ją”
lub „psy d…i szcze ka ją”. Gdzieś „w Pol sce, czy li ni -
gdzie, Al fred Jar ry, Ubu Król”. Wte dy woj sko we żo ny,
po po rząd nych stu diach, lą do wa ły czę sto ja ko na -
uczy ciel ki w ja kiejś roz kosz nej szko le pod sta wo wej
lub, o ile by ło, w li ceum. A po po wro cie z pra cy roz -
po czy na ły co dzien ne, mo zol ne i me to dycz ne wier ce -
nie dziu ry w mę żow skim brzu chu – „kie dy my się
wresz cie stąd wy rwie my? Prze cież tu moż na zwa rio -
wać!”. Mia łem w szko le w Pu ła wach księ dza ka te che -
tę, któ ry zo stał „ze sła ny” do Gó rec ka Ko ściel ne go
w cen trum lu bel skie go Roz to cza. Po ro ku pro sił bi -
sku pa o po wrót do Pu ław. – Tu moż na zwa rio -
wać! – Przy wyk niesz, przy wyk niesz – usły szał
w od po wie dzi. I przy wykł. Na ko lej ny ra port przy cho -
dzi ła ko lej na, sztam po wa od po wiedź: „Brak moż li wo -
ści ka dro wych”. Wiem, bom sam te go do świad czył,
aż do dnia, kie dy te moż li wo ści się po ja wi ły i dro ga
do osza ła mia ją cej ka rie ry woj sko wej sta nę ła otwo -
rem! Nie prze nik nio ne by ły, i na dal nie wąt pli wie są,
wszel kie ro sza dy ka dro we. „Na ko go wy pad nie,
na te go bęc!”, ale to już z dzie cię cej wy li czan ki, któ ra
też, od cza su do cza su, de cy du je o na szym ży ciu.
„Naj waż niej sze są ka dry”, jak zwykł był ma wiać nie -
ja ki So so Dżu gasz wi li, zna ny rów nież pod pseu do ni -
mem „Sta lin”. Tak to pro blem wy do sta nia się
z „zie lo ne go gar ni zo nu” po tra fi się spleść z Wiel ką
Po li ty ką, co bar dzo czę sto za in te re so wa nym stro nom
nie wy cho dzi na do bre.

Ale nie jest to pro blem, któ ry po wi nien spę dzać
sen z po wiek mło dym le ka rzom woj sko wym. Pa mię -
taj cie, Wa szym pod sta wo wym atu tem jest to, że je -
ste ście mło dzi! Rób cie swo je, resz ta się uło ży!

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 10 lutego 2020 r. w Światowym Dniu Suchych
Nasion Roślin Strączkowych



Stwo rzyć do bry pod ręcz nik z za kre su chi rur gii to wiel ka sztu ka. A jesz cze więk sza opu bli ko wać kom pen dium,
któ re za wie ra jąc naj waż niej sze za gad nie nia, nie by ło by za ra zem ze sta wem su chych cyfr. Ta kie po zy cje to

praw dzi wy skarb, czę sto do słow nie ra tu ją cy ludz kie ży cie. Wy da wa ne są w wy god nym for ma cie, czę sto ma ją
kart ki po kry te la mi na tem, zaś grzbiet na spe cjal nej spi ral ce. No szą bar dzo róż ne ty tu ły, lecz za wsze ak cen tu ją
uży ciem już na wstę pie po ję cia „…al go rytm…”, iż treść ja ką za wie ra ją jest nie zbęd na w sy tu acjach na głych, gdy
nie ma cza su na wer to wa nie opa słe go to mu.

Czy jest to trend ostat nich lat? Otóż nie. Wy star czy tro chę do kład niej po szpe rać w za so bach pla có wek
bi blio tecz nych, jak cho ciaż by Bi blio te ka Na ro do wa, bądź też Głów na Bi blio te ka Le kar ska w War sza wie,
gdzie prócz no wo ści, ze szcze gól ną pie czo ło wi to ścią gro ma dzo ne są, dziś już uni ka to we, za cho wa ne bar -
dzo czę sto za le d wie w po je dyn czych eg zem pla rzach książ ki sprzed wie ków. Są tam rów nież po zy cje w ty -
pie al go ryt mów po wsta łe przed wie lu la ty.

Je śli cho dzi o pol ską li te ra tu rę me dycz ną za pro to typ, czy też pro to pla stę ta kich kom pen diów ad re so -
wa nych do chi rur gów, wy pa da uznać po wsta łe w 1816 ro ku dzieł ko Ja na To mo ro wi cza „Chi rur gia obo zo -
wa”. Dzieł ko, o któ rym moż na rzec, że zo sta ło na pi sa ne przez woj sko we go me dy ka dla puł ko wych
i dy wi zyj nych ko le gów.

Choć jak sam au tor pi sze we wstę pie „…w tym za wo dzie uży łem za prze wod ni ka i po moc dzieł ka nay -
sław niey sze go i naj do sko nal sze go ope ra to ra w ca łem Im pe rium Ros sy iskim Ja ko ba Wil lie na dwor ne go Dok -
to ra Je go Ce sar sko Kró lew skiey Mo ści…” i tak też kwa li fi ku je ową nie wiel ką ksią żecz kę Ka rol Es tre icher,
za li cza jąc ją w ca ło ści do ka te go rii prac prze kła do wych, jest to jed nak pra ca w mak sy mal nym stop niu sa -
mo dziel na. A je śli już ko rzy stał z po mo cy in nych, przyj mu jąc uży wa ną współ cze śnie for mę cy ta tów, wy pa -
da tu wspo mnieć o ko go cho dzi ło, gdyż sam au tor wy mie nia dwóch spo śród nich: „…w do dat kach zaś
i od mia nach ia kie uzna łem za po trzeb ne po mo cą mnie by ły chi rur gie – M. Ra va ton i Szym kie wicz…”. Wy -
mie nio ne „…chi rur gie…” to – ja ko pierw sza ob szer na, li czą ca po nad sie dem set stron pra ca Hu ghe sa Ra -
va to na, wy da na dru kiem w 1768 ro ku i opa trzo na, jak to czę sto by wa ło, tek sta mi me dycz ny mi po wsta ły mi
w XVIII wie ku i wcze śniej, bar dzo dłu gim i szcze gó ło wym ty tu łem, któ re go pierw szy wers brzmi „Chi rur gie
d'armée…”. Dru gą po zy cją jest opu bli ko wa na w Wil nie w 1806 ro ku pra ca au tor stwa Jó ze fa Szym kie wi -
cza, ob ję to ścio wo nie wie le mniej sza (pierw szy tom li czy 493, zaś dru gi 393 stro ny) dwu to mo wa „Na uka
chi rur gii teo re tycz ney i prak tycz ney”. Po mi mo tych za po ży czeń, a prę dzej od no śni ków do sa mych ty tu łów,
jest to książ ka o zu peł nie in nym cha rak te rze niż cy to wa ne wzor ce. Próż no by w niej szu kać roz bu do wa -
nych, wie lo stro ni co wych opi sów, treść jest zwię zła, po da na ha sło wo w for mie ko lej nych krót kich aka pi tów,
co czy ni ją na wskroś no wo cze sną w for mie.

Za nim przyj dzie za po znać się z tre ścią te go dzieł ka, wy pa da po wie dzieć kil ka słów pre zen tu ją cych au to ra.
Da nych o po sta ci Ja na To mo ro wi cza glo bal nie za cho wa ło się bar dzo nie wie le. Bar dzo ską po pi sze o nim Sta ni -
sław Ko śmiń ski „…To mo ro wicz Jan stop nie dok to ra me dy cy ny i chi rur gii otrzy mał w Kra ko wie 28 mar ca 1819 ro -
ku. Był le ka rzem szta bo wym woj ska pol skie go, a na stęp nie ad junk tem kli ni ki le kar skiej w b. uniw. warsz.,
przy prof. Ja nie Frey erze, po śmier ci któ re go mia no wa ny 1828 r. za stęp cą pro fe so ra te ra pii i kli ni ki me dycz nej, po -
zo sta wał na tem sta no wi sku aż do zwi nię cia uni wer sy te tu…”. Na le ży w tym miej scu za zna czyć, iż Sta ni sław Ko -
śmiń ski w swo im kró ciut kim bio gra mie nie ustrzegł się po mył ki. Jan To mo ro wicz zmarł w 1830 ro ku, jesz cze
przed wy bu chem Po wsta nia Li sto pa do we go, któ re do pro wa dzi ło do za mknię cia Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Do wia du je my się o tym fak cie z kil ku wer sów ja kie po świę cił tej po sta ci w swo ich wspo mnie niach Ka rol Kacz -
kow ski, póź niej szy świet ny or ga ni za tor woj sko wej służ by zdro wia w cza sie woj ny pol sko -ro syj skiej 1831 ro ku:
„…dr. To mo ro wicz, pro fe sor ma te ryi me dycz nej i te ra pii ogól nej. Za cna i pra wa du sza, pra co wi ty i wiel ce umie ją -
cy czło wiek, ale nam go za wcze sna śmierć szyb ko za bra ła. Ża ło wa li śmy go wszy scy…”. Z ko lej ne go aka pi tu do -
ty czą ce go spo tka nia z dok to rem Ja nem To mo ro wi czem moż na  po nad to uzy skać in for ma cję, iż po odej ściu
z ar mii miesz kał na war szaw skim Sta rym Mie ście i był – jak pi sze Ka rol Kacz kow ski – w roz mo wach „…po czci -
wy i otwar ty…nie umiał za trzy mać dłu żej w so bie co się na dnie je go ser ca kry ło…”. Rów nie nie wie le da nych po -
da je Fran ci szek Gie droyć „…syn Ja na i An ny ur. 24.VI.1787 w Bia łym sto ku, dr. med. i chir. uniw w Kra ko wie.
Wstą pił 15.IX.1815 na lek. szta bow. do puł ku 7 pie cho ty lin jo wej, 1.XI.1819 prze nie sio ny do puł ku 1 strz.
kon., 27.V.1822 uwol nio ny…”. Informa cje te, nie znacz nie po sze rza Wie sław Stem bro wicz do da jąc, iż ukoń czył
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gim na zjum w Miń sku Li tew skim w 1807 ro ku, a na stęp nie stu dio wał na uki le kar skie w Wil nie, przy czym rów nież,
przy pusz czal nie za Sta ni sła wem Ko śmiń skim, ja ko da tę śmier ci po da je rok 1831.

Trud no jest usta lić, kie dy Jan To mo ro wicz roz po czął służ bę woj sko wą. Czy by ło to do pie ro w ar mii Kró -
le stwa Pol skie go, czy już wcze śniej? Bro ni sław Gem ba rzew ski nie wy mie nia je go na zwi ska w swo im ze -
sta wie niu le ka rzy woj sko wych ar mii Księ stwa War szaw skie go, uwzględ nia jąc go do pie ro w po dob nym ja kie
za miesz cza w swo jej pra cy po świę co nej or ga ni za cji woj ska w Kró le stwie Pol skim.

Wie le wska zu je jed nak na to, iż mógł wstą pić do woj ska ok. 1812 ro ku, jak o tym wspo mi na Wie sław
Stem bro wicz. Pierw szym ar gu men tem na po par cie tej te zy jest fakt od zna cze nia krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri,
o czym przy na zwi sku wspo mi na „Rocz nik Woj sko wy na rok 1822”. Za dru gi wy pa da uznać je go na głą
śmierć. W tym przy pad ku, po dob nie jak do rów nie na głej i przed wcze snej śmier ci in ne go z pro fe so rów
Szko ły Me dycz nej w War sza wie, a przez pe wien okres cza su na wet jej dzie ka na i za ra zem jed ne go z za -
ło ży cie li To wa rzy stwa Le kar skie go War szaw skie go oraz – co na le ży pod kre ślić – le ka rza woj sko we go
od 1807 ro ku zwią za ne go z ar mią pol ską, An drze ja Fran cisz ka Dyb ka, mo gła przy czy nić się trau ma tak fi -
zycz na, ale przede wszyst kim psy chicz na, ja ką sta no wi ły dra ma tycz ne prze ży cia szcze gól nie koń co wej
fa zy od wro tu spod Mo skwy. O przy pad kach ta kich, do któ rych do cho dzi ło we Fran cji w la tach 20-
tych XIX wie ku wspo mi na ją w swo ich pra cach Na ta lie Pe ti te au i François Ho ude cek.

Przed roz po czę ciem służ by ja ko le karz woj sko wy w ar mii Kró le stwa Pol skie go Jan To mo ro wicz mu siał
już fi na li zo wać pra cę nad te zą dok tor ską, gdyż zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi sta no wi sko sztab schi -
rur ga mógł ob jąć tyl ko le karz po sia da ją cy już sto pień dok to ra – „…każ dy pułk pie cho ty mieć bę dzie ied ne -
go Dok to ra sztu ki le kar skiey…za ta kie go od Szko ły Głów ney kra io wey uzna nym… Sztabs -le ka rzem na zy wać
się bę dzie…”. On zaś zo stał za li czo ny do ka dry me dycz nej ja ko sztab sle karz już w 1817 ro ku, co po da je
„Rocz nik Woy sko wy”. Po dob nie ja ko „…dok to ra me dy cy ny…” wy mie nia go też przy go to wa na przy pusz czal -
nie na prze ło mie 1819/20 ro ku „Li sta osób le cze niem i le kar stwa mi trud nią cych się w Kró le stwie Pol skim”.

Da nych bio gra ficz nych, jak wi dać, za cho wa ło się nie zbyt wie le, lecz na ich pod sta wie moż na na szki co -
wać por tret zdol ne go me dy ka woj sko we go, a na stęp nie wy kła dow cy Szko ły Me dycz nej Ce sar sko-Alek -
san dryj skie go Uni wer sy te tu War szaw skie go, gdzie od 1826 ro ku był sta łym pro fe so rem. Pro wa dził za ję cia
z ma te rii le kar skiej (współ cze snym okre śle niem mo że tu być far ma ko gno zja), po sił ku jąc się wy da nym
w 1817 ro ku pod ręcz ni kiem Ja na Bo gu mi ła Frey era, okre so wo zaś for mu la rza (czy li re cep tu ry), gdzie z ca -
łą pew no ścią wpro wa dzał i przy bli żał stu den tom wy da ną w 1817 ro ku „Phar ma co po eia re gni po lo niae”
oraz – rów nież od 1826 ro ku – tok sy ko lo gii, jed no cze śnie za wia du jąc kli ni ką cho rób we wnętrz nych, o któ -
rej tak na pi sał w 1829 ro ku „…tro ja ki jest cel w ogól no ści in sty tu tów kli nicz nych – na ucza nie mło dzie ży
przy łóż kach cho rych na le ży te go po zna nia cho rób i ich le cze nia, do sko na le nia sztu ki le kar skiej i na ko niec
sta ra nie ła go dze nia nie szczę śli we go lo su cho rych, gdy ule cze ni być nie mo gą…”.

W kli ni ce dał się po znać ja ko do bry wy kła dow ca, pro wa dzą cy za ję cia bez po śred nio przy łóż ku cho re go.
Nie lu bił sto so wać du żej ilo ści le ków, pre fe ru jąc przy tym spe cy fi ki kra jo we, któ re uzna wał za rów nie sku tecz -
ne, a przy tym zde cy do wa nie tań sze, co wy ni ka ło przede wszyst kim z na ło żo nych ba rier cel nych i w związ -
ku z tym ła twiej do stęp ne dla nie za moż nych pa cjen tów. Chęt nie de mon stro wał umie jęt no ści prak tycz ne jak:
cew ni ko wa nie, upust krwi, czy sta wia nie ba niek. Był zwo len ni kiem sek cji zwłok i szcze gó ło wych ba dań ana -
to mo pa to lo gicz nych, któ re po win ny być prze pro wa dza ne u wszyst kich cho rych ja cy zmar li na od dzia le.

O je go do rob ku na uko wym ma my rów nież nad wy raz ską pe in for ma cje. Ka rol Es tre icher w swo jej „Bi -
blio gra fii XIX stu le cia” cy tu je ich za le d wie trzy. Sta ni sław Ko śmiń ski wy mie nia w swo im bio gra mie dzie więć
tek stów, przy czym nie wy mie nia wśród nich „Chi rur gii obo zo wej”, nad mie nia jąc je dy nie, że „…prze ło żył
dzieł ko Wil lie go…”.

Czy na pew no był to tyl ko prze kład? Pra ca au tor stwa Ja ku ba (Ja me sa) Wyl lie, szkoc kie go le ka rza pra -
cu ją ce go w Ro sji i przy bocz ne go chi rur ga ca rów, opu bli ko wa na w Pe ters bur gu w 1806 ro ku, jest po dob -
na ra czej ze stro ny for ma tu ze wnętrz ne go, nie zas tre ści. Li czy sto stron i jest utrzy ma na w to nie
roz po rzą dzeń ad re so wa nych do le ka rzy woj sko wych ar mii car skiej.

A to wła śnie „Chi rur gię obo zo wą” wy pa da bez sprzecz nie uznać za naj waż niej szą spo śród pu bli ka cji
Ja na To mow ro wi cza i za trzy mać się przy niej na dłuż szą chwi lę. Oto le ży przed na mi nie wiel ka ksią żecz ka
zbli żo na wiel ko ścią do for ma tu „…in octa vo…” czy li po pu lar nej wów czas „…osem ki…”, ma ją ca 18,5 cm
dłu go ści i 11,5 cm sze ro ko ści, wy dru ko wa na na nie zbyt wy so kiej ja ko ści sza ra wym pa pie rze po zba wio -
nym zna ków wod nych. Przy pusz czal nie od sa me go po cząt ku nie po sia da ła opra wy in tro li ga tor skiej, pod -
no szą cej koszt wy daw nic twa, zaś ro lę okład ki peł ni ła nie wie le grub sza kart ka pa pie ru bar wy
sza ro nie bie skiej.
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W zbio rach bi blio tek na te re nie War sza wy za cho wa ły się trzy eg zem pla rze, i jak to by wa ze sta ry mi
książ ka mi, każ dy z nich go dzien jest po krót ce omó wie nia.

To mik znaj du ją cy się w Bi blio te ce Uni wer sy te tu War szaw skie go na le żał uprzed nio do księ go zbio ru War -
szaw skie go Kró lew skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk, zaś na okład ce znaj du je się de dy ka cja na kre ślo -
na dość za ma szy stym pi smem au to ra. Jak ni skiej ja ko ści był pa pier z ja kie go zo sta ła spo rzą dzo na, naj le piej
świad czy fakt, iż atra ment prze siąkł na dru gą stro nę kart ki.

Ko lej ny, po cho dzą cy ze zbio rów Głów nej Bi blio te ki Le kar skiej, był wła sno ścią Mi cha ła Mak sy mi lia na
De if fin ge ra, o czym świad czy nie tyl ko pod pis na kar cie ty tu ło wej, ale tak że owal na pie cząt ka, ja ką przy -
pusz czal nie ozna czał na by wa ne przez sie bie książ ki. Peł ni ła ona ro lę eks li bri su.

I tu, rzec moż na, wła ści wa po zy cja tra fi ła we wła ści we rę ce, gdyż jej po sia da czem był me dyk zwią za ny z ar -
mią jesz cze w cza sach Księ stwa War szaw skie go. Ab sol went uni wer sy te tu wi leń skie go, dok tor me dy cy ny i chi -
rur gii oraz ma gi ster far ma cji, po cząt ko wo pra co wał w ap te ce, a póź niej w jed nym z pierw szych woj sko wych
szpi ta li spe cja li stycz nych dla pa cjen tów oku li stycz nych i wresz cie jak pi sze Ka rol Kacz kow ski był „…sztab sle ka -
rzem przy ar ty le rii…”, co po twier dza „Rocz nik Woy sko wy na rok 1823” no tu jąc, iż peł nił swo je obo wiąz ki w kor -
pu sie ar ty le rii i in ży nie rów. W pierw szym okre sie woj ny pol sko -ro syj skiej zaj mo wał sta no wi sko se kre ta rza
głów ne go szta bl se ka rza, ale bar dzo szyb ko za mie nił pió ro na skal pel i w cza sie bi tew pod Ol szyn ką Gro chow -
ską, szcze gól nie zaś pod Ostro łe ką, kie ro wał am bu lan sem.

Trze ci eg zem plarz znaj du je się w Bi blio te ce Na ro do wej i tu, na we wnętrz nej stro nie okład ki, znaj du je -
my na kre ślo ne czar nym atra men tem „…ex li bris The ophi le Cy per…” (mię dzy li te ra mi p i e kleks, co utrud -
nia od czy ta nie), na to miast u gó ry „…nro 201…” czy li nu mer ko lej ny po zy cji w księ go zbio rze. Na le ża ła ona
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przy pusz czal nie do Teo fi la Cyp se ra (1814–1854), au to ra pra cy „De su do re” wy da nej w 1841 r. w Kra ko -
wie, któ re go wspo mi na w swo im „Słow ni ku…” Sta ni sław Ko śmiń ski.

Wróć my te raz do sa mej książ ki. Li czy so bie 116 stron. Za sad ni czą treść po prze dza de dy ka cja, w któ -
rej Jan To mo ro wicz ofia ro wu je wy nik swo jej pra cy na rę ce na czel ne go sztab sle ka rza woj ska pol skie go,
któ rym pod ów czas był Jan Stum mer.

Skon stru owa na zo sta ła z trzech od dziel nych par tii tek stu: pierw szej, li czą cej je de na ście stron przed mo -
wy sy gno wa nej cy fra mi rzym ski mi, w któ rej au tor przed sta wia swój za mysł ja kim kie ro wał się przy go to wu -
jąc książ kę oraz ja ki mi pra ca mi po sił ko wał się w cza sie pra cy. Po niej na stę pu je „…re jestr…”, czy li spis
tre ści uła twia ją cy orien ta cję oraz po szu ki wa nie in te re su ją ce go w da nym mo men cie te ma tu.

Dru ga część sta no wią ca pod sta wę te go dzieł ka, któ ra obej mu je osiem dzie siąt sześć stron z sy gno wa -
niem arab skim i po dzie lo na zo sta ła na czter dzie ści pa ra gra fów oma wia ją cych naj waż niej sze – oczy wi ście
zda niem au to ra – za bie gi chi rur gicz ne, któ re mu siał umieć prze pro wa dzić le karz woj sko wy.

Naj ob szer niej szy, li czą cy osiem stron pa ra graf, co wy ni ka z ce lu po wsta nia oraz ad re sa tów dla któ rych
książ ka by ła prze na czo na, do ty czy opa try wa nia ran „…bro nią ognio wą za da nych…”, czy li po strza ło wych.
W tych przy pad kach, szcze gól nie cho dzi ło o usu nię cie ku li, bądź in nych ciał ob cych tkwią cych tak w tkan -
kach mięk kich, jak i w ko ściach, cze mu po świę co ny jest ostat ni, pią ty punkt pierw szej czę ści. Ope ra cje
wy ko ny wa ne w sy tu acjach, gdy do szło do uszko dze nia ko ści, zo sta ły po tra ko wa ne ja ko od dziel ny za bieg,
zaś in stru men ty ja kie by ły po trzeb ne przy usu wa niu kul z tka nek zo sta ły wy mie nio ne pod tek stem. Nu me -
ra cja po da na przy ich na zwach od po wia da ko lej no ści w spi sie na rzę dzi, któ ry au tor za mie ścił na koń -
cu – choć jest tu drob na omył ka, gdyż „…śle dzi ciel…”, czy li son da zo sta ła opa trzo na nu me rem 10, ale nie
moż na tu wy klu czyć błę du dru kar skie go, pod czas gdy na li ście „…śle dzi ciel dłu gi sta lo wy…” ma nu mer 19,
zaś „…śle dzi ciel dłu gi srebr ny…” nu mer 20 – i w ja kim znaj do wa ły się w ze sta wie.

Wers od no śnie ogra ni czo ne go uży wa nia son dy ja ko in stru men tu nie zbęd ne go przy okre śle niu po ło że -
nia cia ła ob ce go w ska zu je, że Jan To mo ro wicz, prócz wy mie nio nych przez sie bie po zy cji bi blio gra ficz -
nych, mu siał znać też wy da ną w 1811 ro ku pra cę Igna ce go Fi jał kow skie go „Po cząt ki chi rur gii”. Pi sze
bo wiem: „…w roz sze rza niu ran w miey scu śle dzi cie la (con duc tor) nay be spiecz niey i nay wier niej pal ców
uży wać na le ży…”, co przy wo dzi na myśl zda nie o „…pal cu w biał ku od ia ia zma cza nym…”, po nie waż ten
spo sób ja ko naj lep szą me to dę kon tro li ra ny za le cał wła śnie Igna cy Fi jał kow ski.

W tym miej scu wy pa da nad mie nić, iż owe nu me ry po da ne przy na zwach ko lej nych in stru men tów sta no wi ły
bar dzo du żą po moc szcze gól nie dla le ka rza nie obe zna ne go z in stru men ta rium, któ re mo gło być in ne niż je go
wła sne. Du że ze sta wy na rzę dzi chi rur gicz nych by ły naj czę ściej pa ko wa ne w drew nia ne skrzy necz ki – za cho wa -
ły się one do dziś w zbio rach wie lu mu ze ów hi sto rii me dy cy ny, m.in. w pa ry skim Musée du Se rvi ce de San te des
Armées, miesz czą cym się w sta rym opac twie be ne dyk ty nek Val -de -Grâce – i nie jed no krot nie na prze gród kach
by ły wy pa la ne cy fry. Te wła śnie do dat ko we uwa gi, któ rych na ogół próż no szu kać w po wsta ją cych w tym sa -
mym cza sie dzie łach do ty czą cych chi rur gii, jak na przy kład opu bli ko wa nej w 1817 ro ku „Chi rur gii…” Jó ze fa Cze -
kier skie go spra wia ją, iż pod ręcz nik Ja na To mo ro wi cza jest tak no wo cze sny w swo jej kon struk cji.

Ca ła treść oma wia ne go pa ra gra fu zo sta ła po dzie lo na na mniej sze pod roz dzia ły sy gno wa ne li te ra mi, i tak
ko lej ne do ty czą: „…ha fto wa nia ran…”, na stęp nie „…le cze nia ran pro stym spo so bem…”, czy li po stę po wa nie
z płyt ki mi ra na mi cię ty mi, gdzie czę sto za miast szwów do zbli że nia brze gów ra ny po słu gi wa no się spe cjal -
nym przy lep cem okre śla nym mia nem „…lip kie go pla stra…”. Uży ta tu taj ter mi no lo gia po zwa la wy snuć przy -
pusz cze nie, iż Jan To mo ro wicz przy go to wu jąc swo ją pra cę ko rzy stał tak z ksią żek Lu dwi ka Perzy ny,
szcze gól nie wy da nej w la tach 1791–1793 „Na uki cy ru lic kiey…”, jak i opu bli ko wa nej – o pa ra dok sie – do pie -
ro w 1969 ro ku, ale funk cjo nu ją cej w wie lu od pi sach w for mie no ta tek z wy kła dów „Chi rur gii prak tycz nej” Ra -
fa ła Jó ze fa Czer wia kow skie go. Choć jej au tor już nie żył, to Jan To mo ro wicz mógł za po znać się z je go dzie ła mi
pod czas swo je go po by tu w Kra ko wie w 1819 ro ku.

„…lip ki pla ster…” słu żył rów nież do wzmoc nie nia szwów, szcze gól nie gdy ra na by ła dłu ga bądź głę bo ka:
„…aby do po modz lep sze mu zbli że niu i po łą cze niu brze gów ra ny kła dą się pla ster ki lip kie mię dzy szwa mi…”.

Ostat nim te ma tem ja ki zo stał omó wio ny jest „…prze po wie dze nie…”, w któ rym zo sta ły za pre zen to wa -
ne po krót ce ob ra że nia klat ki pier sio wej i ja my brzusz nej, z punk tu wi dze nia ów cze snej wie dzy me dycz nej
naj czę ściej koń czą ce się śmier cią. Od dziel ny aka pit zo stał po świę co ny skut kom krwo to ków do ja my
brzusz nej i za pa le nia otrzew nej.

Ko lej ne za bie gi istot ne z punk tu wi dze nia chi rur gii wo jen nej to am pu ta cje. Jan To mo ro wicz po świę cił
im trzy roz dzia ły, ko lej no no szą ce ty tu ły: „…odey mo wa nie człon ków więk szych…”, gdzie wspo mi na o opa -
trun ku ty pu De saul ta, na stęp nie „…od ię cie przed ra mie nia i go le ni…” i wresz cie „…wy ię cie ra mie nia ze sta -
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wu…”. Za po zna jąc się z opi sem tech ni ki prze pro wa dza nia te go ostat nie go za bie gu na le ży za sta no wić się,
czy au tor nie znał opu bli ko wa nych w 1812 ro ku pierw szych trzech to mów „Me mo ires” Do mi ni que Je an
Lar rey. Je śli na wet ich nie czy tał, to nie moż na wy klu czyć, czy nie mógł ze tknąć się prak tycz nie ze spo so -
bem wy łusz cza nia w sta wach, pro po no wa nym i pre fe ro wa nym przez te go wy bit ne go chi rur ga wojsk na -
po le oń skich. Wska zu ją na to za pi sy w tek ście – pierw szy do ty czą cy sta ran ne go pod wią zy wa nia wszyst kich,
na wet naj mniej szych, krwa wią cych na czyń i dru gi – spo so bu uło że nia no ża przy wy ko ny wa niu pierw sze -
go cię cia, by jak naj bar dziej skró cić czas ope ra cji, co au tor pod kre ślił w wy róż nio nej kur sy wą uwa dze.

Wśród in nych istot nych ope ra cji wy mie nio nych w inn nych pa ra gra fach zna la zły się m.in.: tre pa na cja
czasz ki, usu wa nie ka ta rak ty, tra che oto mia, ope ra cja war gi za ję czej, usu wa nie ciał ob cych z gór nych dróg
od de cho wych oraz prze ły ku, cew ni ko wa nie pę che rza oraz „…wy rzy na nie pier si ko bie cey…”. Da lej ko lej -
no omó wio ne zo sta ły ope ra cje po li pów, prze pu klin okre śla nych mia nem „…rup tu ry…” oraz tęt nia ka, czy li
„…anew ry zma praw dzi we go…”, usu wa nie ka mie ni z pę che rza mo czo we go, na kłu cie klat ki pier sio wej i ja -
my brzusz nej, czy wresz cie „…ze szy cie ran brzu cha…” po trak to wa ne ja ko od dziel ny, krót ki te mat.

Ostat nie sie dem pa ra gra fów po świę co ne jest za bie gom po łoż ni czym jak: ce sar skie cię cie – tu no szą -
cy na zwę „…ope ra cya ce sar ska…” – prze cię cie spo je nia ło no we go (§ 81) oraz pew nych, czę sto ra tu ją -
cych ży cie, za bie gów wy ko ny wanych u no wo rod ków.

Nie po win no to dzi wić. Jed nost ki woj sko we w cza sach Kró le stwa Pol skie go sta cjo no wa ły w bar dzo wie -
lu ma łych miej sco wo ściach i le karz puł ko wy, czy ba ta lio no wy, był czę sto je dy nym do stęp nym spe cja li stą
w ob rę bie wie lu mil. War to tu od wo łać się do cy to wa nej już „Li sty osób le cze niem i le kar stwa mi trud nią cych
się w Kró le stwie Pol skim”, gdzie m.in. moż na zna leźć za pis, że na te re nie wo je wódz twa pło ckie go pra co -
wa ło trzy dzie stu trzech le ka rzy, au gu stow skie go za le d wie sie dem na stu, zaś w pod la skim osiem na stu. Po -
ru sze nie tej, jak że istot nej pro ble ma ty ki, rów nież wska zu je na no wa tor stwo pra cy Ja na To mo ro wi cza.

War to te raz przyj rzeć się kon struk cji jed ne go z pa ra gra fów za sad ni czej czę ści tek stu, gdyż wszyst kie
za cho wu ją pra wie ten sam sche mat. Zna leźć w nim moż na in for ma cję jak na le ży cho re go czy ran ne go
uło żyć, bądź po sa dzić, ja kie czyn no ści na le żą do obo wiąz ków asy sty tu zwa nej „…po moc ni ka mi…” (na -
le ży przy tym pa mię tać, iż książ ka po wsta ła rów no czter dzie ści lat przed pierw szym za sto sowa niem ete ru
do znie czu le nia ogól ne go, więc ro la spraw ne go asy sten ta by ła nie zwy kle istot na), a na wet jak pa cjen ta
do da ne go za bie gu przy go to wać, co mo że my prze czy tać w aka pi cie po świę co nym wy do by wa niu ka mie -
ni z pę che rza mo czo we go „…cho ry kil ko go dzi na mi przed ope ra cyą po wi nien użyć wie le na po iu i ury nę
w so bie za trzy mać, aby tym spo so bem pę cherz ury no wy prze peł nio ny wy niósł się nad ko ści kro ko we…”,
na stęp nie po raz ko lej ny, ja kie in stru men ty bę dą po trzeb ne do je go prze pro wa dze nia, oraz spo sób przy -
go to wa nia i ilość po trzeb ne go ma te ria łu opa trun ko we go. Przy opi sach wie lu za bie gów jak m.in. tra che -
oto mii oraz zwę że nia cew ki mo czo wej po da ne są dwa, a na wet trzy spo so by w ja ki moż na da ny za bieg
prze pro wa dzić w za leż no ści od sy tu acji z ja ką spo tka się le karz u kon kret ne go pa cjen ta.

Ta ka pre zen ta cja, zde cy do wa nie uła twia ją ca po stę po wa nie, jest naj bar dziej no wa tor ską czę ścią „Chi -
rur gii obo zo wej”, gdyż więk szość ów cze snych pod ręcz ni ków chi rur gii kon cen tro wa ła się na kon kret nym
ro dza ju zra nie nia lub spo sobie prze pro wa dze nia za bie gu, ale na przy kład tech ni ka za kła da nia szwów czy
opa trun ków by ła nie jed no krot nie oma wia na osob no. Tu naj lep szym przy kła dem jest „Na rzą du po wszech -
ne go opa trze nia chi rur gicz ne go” Ra fa ła Jó ze fa Czer wia kow skie go, gdzie tym za gad nie niom zo stał po świę -
co ny od dziel ny tom.

Trze cią, choć nie wy od ręb nio ną część książ ki sta no wi spis in stru men tów chi rur gicz nych. Za sad ni cze
spo śród nich zo sta ły ozna czo ne li te ra mi od A do G, zaś ogó łem moż na tu wy róż nić je de na ście grup:

1. ozna czo ne li te rą A – „…in stru men ta chi rur gicz ne w am bu lan sie woy sko wym znay do wać się ma ią ce…” – któ -
rych wy szcze gól nił 56 do da jąc do te go jesz cze „…łub ków trzy na for mę słu żą cych…”, czy li pro to typ me -
ta lo wych, bądź wy ko na nych z twar dej skó ry, o czym wspo mi na Ra fał Jó zef Czer wia kow ski, szyn
do unie ru cho mie nia zła mań.

To ze sta wie nie mo że być po śred nim do wo dem na to, kie dy Jan To mo ro wicz roz po czął służ bę woj -
sko wą ja ko le karz. W do ku men tach ofi cjal nych z cza sów Kró le stwa Pol skie go nie wspo mnia ne jest bez -
po śred nie wy po sa że nie am bu lan sów, ten zaś za pis od no si się do kam pa nii 1812 ro ku, kie dy zgod nie ze
sło wa mi Ka ro la Eichle ra, któ ry ja ko far ma ceu ta prze był ca ły szlak do i z Mo skwy oraz szczę śli wie po -
wró cił do kra ju, du ży am bu lans dy wi zyj ny miał swój od dziel ny ze staw in stru men tów, okre sla ny mia nem
„…na rzę dzi rzą do wych…”.

2. ozna czo ne li te rą B – „…zbiór kie szon ko wy in stru men tów chi rur gicz nych…” – obej mu ją cy pięt na ście
pod sta wo wych na rzę dzi ja kie zgod nie z prze pi sa mi le karz za wsze po wi nien mieć przy so bie. W ze sta wie
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tym znaj do wa ło się po nad to „…igiel krzy wych sześć…”, a tak że „…pla ster an giel ski…”, „…ni ci ie dwab ne
uwo sko wa ne…” oraz szar pie, w owym cza sie nie zwy kle po pu lar ny ma te riał opa trun ko wy.

Aka pit ten mo że sta no wić ko lej ny do wód, iż Jan To mo ro wicz przy go to wu jąc swo ją książ kę pra co wał
nad nią sa mo dziel nie, gdyż za war te w nim ze sta wie nie na rzę dzi na wią zu je do ofi cjal ne go do ku men tu,
a mia no wi cie „Prze pi sów służ by zdro wia wy ię te z ogól ne go urzą dze nia Ad mi ni stra cyi i Ra chu by we wnętrz -
nej dla Woy ska Pol skie go wszel kiej bro ni za twier dzo ne go przez Ko mi tet Woy sko wy”, opu bli ko wa nych
w 1815 ro ku, gdzie w ty tu le V, ro dzia le I, a pra gra fie 12 zna leźć moż na wzmian kę o ko niecz no ści po sia da -
nia przez każ de go le ka rza wła sne go ze sta wu in stru men tów, któ re go za war tość po kry wa się z po da nym
w „Chi rur gii obo zo wej”.

3. opa trzo ny li te rą C – „…fu te ra lik z lan ce ta mi do krwie pusz cza nia…”.
4. nie zo sta ło opa trzo ne li te rą – „…pu deł ko ana to micz ne…” – z opi su za war to ści trud no jest jed no znacz -

nie określić do cze go mo gło słu żyć, ale wie le wska zu je na to, iż by ł to in stru men t ja ki m po słu gi wa no się
pod czas prze pro wa dza nia sek cji zwłok, ale nie wy klu czo ne, iż był to ze staw uzu peł nia ją cy, z któ re go moż -
na by ło ko rzy stać w przy pad ku uszko dze nia in stru men tu z in nych kom ple tów.

5. opa trzo ne li te rą D – „…pu deł ko z in stru men ta mi do ope ra cyi uczo nych…” – czy li uży wa nych do za -
bie gów oku li stycz nych.

6. opa trzo ne li te rą E – „…fu te ra lik z dwu na sto ma świecz ka mi le kar ski mi…” – na zwą tą okre śla no pod ów -
czas cew ni ki wpro wa dza ne do pę che rza mo czo we go, wy ko ny wa ne naj czę ściej ze sre bra o dłu go ści 24–27,3 cm
i śred ni cy do 0,47 cm. Uży cie te go okre śle nia jest jesz cze jed nym do wo dem na to, że Jan To mo ro wicz w cza -
sie swo je go po by tu w Kra ko wie mu siał po znać wzmian ko wa ny już rę ko pis „Chi rur gii prak tycz nej” Ra fa ła Jó ze -
fa Czer wia kow skie go, gdyż po wszech nie uży wa on słów „…świecz ki wy drą żo ne…” ja ko na zwy cew ni ków.

7. „…kość wie lo ry bia ze sznur kiem…” – ów ta jem ni czy in stru ment, jak wy ni ka z tre ści pa ra gra fu po świę -
co ne go usu wa niu ciał ob cych z prze ły ku, gdzie czy ta my „…pręt gięt ki z ro gu ry bie go z gąb ką i sznur kiem
ie dwab nym…” peł nił ro lę dłu giej gięt kiej son dy.

8. „…klesz cze aku szer skie…”.
9. „…drą żek aku szer ski…”.
10. opa trzo ne li te rą F – „…in stru men ta dla puł ku prze zna czo ne…” – obej mu ją ce dwa dzie ścia dwie po -

zy cje. Zna leźć tu moż na ko lej ny do wód na bli ski kon takt Ja na To mo ro wi cza z dzie ła mi Ra fa ła Jó ze fa Czer -
wia kow skie go. Otóż ja ko po zy cja 22 zo sta ło wy mie nio ne „…sześć bo ugies…”, czy li – „…świe czek v.
son dek wo sko wych rów nych, dłu gich gład kich do le cze nia w zwę że niu czy li ście śnie niu ka na łu ko rze nio -
we go…”. Tym ostat nim ter mi nem Ra fał Jó zef Czer wia kow ski okre ślał cew kę mo czo wą.

11. opa trzo ne li te rą G – „…spis in stru men tów dla ba ta lio nów prze zna czo ny…” – gdzie wy mie nio nych
zo sta ło dzie więć naj po trzeb niej szych na rzę dzi dla chi rur ga ba ta lio no we go.

Te ko lej ne aka pi ty rów nież sta no wi ły uzu peł nie nie tek stu wzmian ko wa ne go, już obo wią zu ją ce go ofi cjal -
ne go roz po rzą dze nia ja kim by ły „Prze pi sy służ by zdro wia…”, gdyż w pa ra gra fie 21 moż na prze czy tać m.in.
„…każ den Pułk mieć bę dzie na rzę dzia chi rur gicz ne do am pu ta cyi i tre pa na cyi, tu dzież mi sce la nia zwa ne,
któ re raz bę dą spra wio ne kosz tem Rzą du li cząc na ie den Pułk, po zło tych 600…”. Uży ty w tek ście zwrot
„…mi sce la nia…” Jan To mo ro wicz bar dzo pięk nie prze ło żył na „…ope ra cje uczo ne…”.

W za koń cze niu czę ści trze ciej zna leźć moż na jesz cze kró ciut ki aka pit po świę co ny me to dzie kon ser wa -
cji i czysz cze nia in stru men tów – tu na uwa gę za słu gu je wzmian ka o przecie ra niu ostrzy w „…spi ry tu sie
win nym…”, któ ry wy ka zy wał pew ne dzia ła nie an ty sep tycz ne – oraz ich prze cho wy wa niu. Za gad nie nie to
mu sia ło być istot ne, choć by ze wzglę du na bar dzo du ży koszt na rzę dzi, gdyż w ze sta wie in stru men tów
do am bu lan su ja ko przed ostat nia i ostat nia po zy cja wy mie nio ne zo sta ły „…ose łek…” (oseł ka) i „…sło ik
z ma ścią…”, zaś przy „…in stru men tach dla pu łu prze zna czo nych…” na osta nim miej scu – „…sło ik z ma -
ścią Hom ber ga…”, po pu lar nym pod ów czas środ kiem do ochro ny i pie lę gna cji sta li.

Wy pa da za m knąć ostat nią kart kę. Ale obec nie trze ba jesz cze raz po wró cić do przed mo wy, gdyż mot -
tem wszyst kich kom pen diów z „…al go ryt mem…” w pod ty tu le moż na bez cie nia prze sa dy uczy nić sło wa
Ja na To mo ro wi cza: „…tak prze ciw nie nie mo że nic spra wić więk sze go szczę ścia w wła snem prze ko na niu
każ de go le ka rza iak w któ rym do peł nia jąc tyl ko po win no ści swo iey oca la mat kę dzie ciom, dzie cię ro dzi -
com…”. Na uka spo so bu szyb kie go i sku tecz ne go dzia ła nia oraz po dej mo wa nia wła ści wej de cy zji w naj -
trud niej szej na wet sy tu acji wy ma ga nie jed no krot nie wspar cia. I bę dzie to nie opa sły tom, lecz wła śnie ta ka
cie niut ka, ale sen sow nie na pi sa na ksią żecz ka…

Maria J. Turos
Warszawski Uniwersytet Medyczny



Na stał no wy rok aka de mic ki, jak że od mien ny
od tych, któ re ja pa mię tam. Rok w cie niu pan de mii.
Mo je wspo mnie nia z cza sów stu denc kich za wsze łą -
czy ły po czą tek no we go ro ku aka de mic kie go z no wy -
mi przed mio ta mi, no wy mi wy zwa nia mi, no wy mi pro -
ble ma mi, któ re trze ba by ło po ko nać, by przy szyć so-
bie ko lej ny pa sek na rę ka wie mun du ru. Oczy wi ście
rów nie waż ne, a w week end chy ba waż niej sze, by ło
co tam no we go na „lum pach”. Czy sta re klu by jesz-
cze funk cjo nu ją, czy pi wo nie po dro ża ło, czy no wy
na ry bek płci żeń skiej, chłon ny wie dzy i za pra co wa ny,
po świę ci piąt ko wy bądź so bot ni wie czór za cie śnia-
niu sto sun ków mię dzy „pra wie brat ni mi” uczel nia mi,
cy wil ny mi i woj sko wą. A mo że, dla któ rejś z pięk-
nych no wo po zna nych „bia ło głów”, na praw dę
sta nie my się ro ku ją cym na przy szłość, trzy
w jed nym – „le karz, ofi cer, dżen tel men”. A mo -
że to wła śnie te raz po zna my tą je dy ną. Je s-
tem prze ko na ny, że wie lu z was tak wła śnie
po zna ło swo je part ner ki, z któ ry mi pró bu je
po dziś dzień przejść we względ nym zdro-
wiu psy chicz nym przez ten „łez pa dół”.

Oczy wi ście na sze po by ty na ul. Lu mum by
nie za wsze koń czy ły się suk ce sem. Nie za czę s-
to (mo że moi ko le dzy pa mię ta ją to ina czej) by li ś-
my za pra sza ni „na pię tro” nad klu bem, a wła ści-
wie za zwy czaj koń czy li śmy wie czór w au to bu sie
szkol nym 156, wra ca jąc w gro nie stric te mę skim
„pod czoł gi” na plac Hal le ra. Jed no by ło jed-
nak za wsze pew ne, że ostat nią pio sen ką, któ-
ra koń czy ła nasz ko lej ny stu denc ki wie czór
w klu bie, był utwór Ku by Sien kie wi cza „To już jest ko-
niec, mo że my iść”.

Ob ser wu jąc ota cza ją cy nas świat moż na by po -
my śleć nie kie dy, że ten nasz wiel ce sza no wa ny ko -
le ga neu ro log miał wie le ra cji pi sząc te sło wa i wy -
śpie wu jąc je w wy da nej w 1992 ro ku de biu tanc kiej
pły cie Elek trycz nych Gi tar. Ale prze cież ten świat
mknie da lej. Czy ota cza ją ca nas rze czy wi stość jest
lep sza czy gor sza, nie mi to oce niać. Z ca łą pew no -
ścią, mło dzi lu dzie obec nie rów nież nie ma ją ła two.
Mo że nie mu szą stać w ko lej ce po pa pier to a le to-
wy, ale za to chy ba w więk szym wy mia rze niż my
są na ra że ni na wy słu chi wa nie nie za wsze rze tel-
nych in for ma cji o ota cza ją cym nas świe cie. Po zwo-
lę so bie na wet na stwier dze nie, że mo że oni ma ją
trud niej. Za na szych cza sów wszyst ko by ło w bar-
dziej kon tra sto wych bar wach. Obec nie świat jest

pe łen sza ro ści, co raz trud niej w mo rzu in for ma cji
rze tel nie roz róż nić co jest praw dą, a co fik cją, co
po boż ny mi ży cze nia mi, a co bru tal ną pro pa gan dą.

Ale ja wie rzę w mło dych. Je śli oni sa mi do strze ga-
ją, że na le ży mą drze wy bie rać – „Tak wie le do zdo by -
cia świat da je dziś. Tak ma ło po trze bu jesz, że by co
dzień cie szyć się nim…. Chcę tyl ko spoj rzeć w two je
oczy i już wię cej nic nie po trze ba mi”. Oczy wi ście i ni -
mi tar ga ją roz ter ki i oni, tak jak my, czę sto nie wie dzą
gdzie ży ją – „Dziś póź no pój dę spać, gdy wszy scy
bę dą w łóż kach, otwar te oczy mam, a gło wa i peł na
i pu sta, i nie wiem o czym my śleć mam”. Że by te go
by ło ma ło, jesz cze świat słusz nie, czy nie słusz nie za -
mknął się, kie dy oni chcie li coś udo wod nić – „Chcę
dziś zwo jo wać ca ły świat. Wła śnie dzi siaj udo wod -
nię – je stem cze goś wart… I na gle ser ce sta je, i aż za -

pie ra dech. Świat szyb ko wi ru je, a ja pew ny je stem,
że wzię li za mknę li dziś mój ulu bio ny klub”.

Ale ja je stem pew ny, no do bra, wie rzę w to,
że mło dzi zmie nią ten świat. Wszyst ko to od -

czy ta łem w tek stach (po wyż szych cy ta tach)
mło de go ze spo łu Kwiat Ja bło ni. Po le cam,
po słu chaj cie ich. Tych dwo je mło dych lu dzi,
Ka sia i Ja cek Sien kie wicz (tak, to nie jest
zbież ność na zwisk, to dzie ci Ku by Sien kie -
wi cza) na praw dę ma ją coś do po wie dze nia.

I jesz cze jed no, ale jak że sen ty men tal ne
dla star sze go po ko le nia – skąd na zwa ze spo-
łu? Nie wy ni ka ona z umi ło wa nia do kwit ną cej
zło tej re ne ty, ani in nych ja błek, o rów nie pięk-
nych na zwach, ale po cho dzi od na zwy ja bo -
la – trun ku, któ re go smak, za le ty, ale też i skut-
ki ubocz ne spo ży wa nia część z nas, jak by
przez mgłę, pa mię ta z mło do ści. Rze czo ny

ja bol – Kwiat Ja bło ni, wy twór PRL-owskiej go -
spo dar ki, pierw szy raz stał się bo ha te rem pio -

sen ki ze spo łu Trash Bud da. I jak że nie do ce nić tu
za an ga żo wa nia mło dzie ży w stu dio wa nie hi sto rii Pol-
ski, choć by ta kiej nie zbyt od le głej, ale już dla nie któ-
rych za mierz chłej jak PRL.

No cóż, wi na z ja błek, ani in nych owo ców, za -
rów no kra jo wych jak i za gra nicz nych, nie bę dę wam
po le cał, gdyż sam od da wien daw na, ze wzglę dów
sma ko wych i zdro wot nych, ogra ni czy łem się do spo -
ży wa nia pro duk tów two rzo nych je dy nie z Vi tis vi ni fe-
ra, czy li wi no ro śli wła ści wej zwa nej szla chet ną.

Dla te go też, po le cam wam dzi siaj wy twór z od mia -
ny tej że wi no ro śli szla chet nej, o dźwięcz nej na zwie al -
ba ri no. Jest to szczep wi no gron upra wia ny głów nie
w Ga li cji, ale oczy wi ście nie tej z Kra ko wem, ale
w okrę gu au to no micz nym w pół noc nej Hisz pa nii, gra -
ni czą cym z Por tu ga lią. No ta be ne, po por tu gal skiej
stro nie gra ni cy rów nie chęt nie owa od mia na jest upra -
wia na pod na zwą alva rin ho. Wcho dzi ona czę sto
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To już jest ko niec, nie ma już nic… a mo że jed nak
to po czą tek…
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w skład ku pa ży, jak że po pu lar ne go u nas w kra ju mło -
de go lek kie go wi na por tu gal skie go – Vin ho Ver de.

W Ga li cji znaj du je się jed no z naj słyn niej szych
od wie ków, a ostat ni mi cza sy po now nie moc no za re -
kla mo wa ne przez twór czość Pau lo Co el ho, miej sce
piel grzy mek – sank tu arium w San tia go de Com po ste-
la. Wła śnie z nim wią że się jed na z teo rii po cho dze nia
al ba ri no. To po dob nież piel grzy mi z Eu ro py mie li ze
so bą przy nieść na te te re ny klo ny re slin ga. In na teo ria
łą czy go z pe tit man seng z Ga sko nii, a jesz cze in ni po -
dej rze wa ją cy ster sów o spro wa dze nie do Hisz pa nii tej
od mia ny. Oczy wi ście, jak to zwy kle by wa, bru tal na na -
uka w po sta ci ge ne ty ki, wszyst kie te hi po te zy oba la,
a po cho dze nie al ba ri no na dal cze ka na od kry cie. Mo -
że, jak część ba da czy są dzi, jest to po pro stu au to -
chto nicz na, miej sco wa od mia na. Nie zmie nia to fak tu,
że wła śnie z hisz pań skiej Ga li cji, z ape la cji Rias Ba i-
xas, gdzie sta no wi ono po nad 90% na sa dzeń, po cho-
dzą ich naj lep sze eg zem pla rze.

Wi na po wsta ją ce z al ba ri no osią ga ją dość wy so ki
po ziom al ko ho lu, do brą kwa so wość i spo ro eks trak-
tu. Wy czuć w nich moż na brzo skwi nię, mo re lę, owo-
ce cy tru so we (cy try na, grej frut), ale zda rza ją się też
aro ma ty jabł ka, a wszyst ko to prze ła ma ne sło no ścią.
Więk szość win z te go szcze pu pro du ko wa na jest ja -
ko mło de eg zem pla rze do wy pi cia w pierw szym ro ku
po za bu tel ko wa niu i świet nie łą czą się z prze ką ska mi,
dro biem, owo ca mi mo rza, czy sko ru pia ka mi. Al ba ri-
no moż na też po da wać z po tra wa mi tak eg zo tycz-
nych kuch ni jak taj ska, mek sy kań ska czy hin du ska.
A i so lo w cie pły, let ni, bądź póź no wio sen ny lub
wcze sno je sien ny dzień spra wią nam wie le fraj dy.
Osob ną gru pą win z al ba ri no są te sta rzo ne w becz-
kach lub ka dziach sta lo wych. Te naj słyn niej sze po -
cho dzą z por tu gal skie go sub re gio nu Man cao e Me la -
ga co, choć i w Rias Ba ixas są co raz częst sze. Po la-
tach sta rze nia, ujaw nia ją one w swo jej pa le cie sma-
ków nu ty naf to we, czy krze mien ne. Wów czas wy ma -
ga ją nie co kon kret niej sze go je dze nia, choć by re gio -
nal nej ga li cyj skiej ośmior ni cy z ziem nia ka mi (pul po
a la gal le ga), czy też po traw z gril la.

Ży wię więc na dzie ję, że tak jak pio sen ki ze spo łu
Kwia t Ja bło ni bę dą dla was czymś no wym i od -
świe ża ją cym, tak i pro po no wa ne prze ze mnie wi no
was urzek nie. A mo że war to obie te rze czy po łą-
czyć, aby uzy skać po dwój ny efekt od prę że nia?

Na ko niec mo je go fe lie to nu, mo gę wam je dy nie
ży czyć, że by ście jak naj rza dziej czu li, jak śpie wa
Kwiat Ja bło ni, że „Świat dziw ny jest jak sen, a sen
jak świat”, a czę ściej, że „Wró ci ło la to i no ce są ja s-
ne, chcę zno wu spo tkać Cię po raz pierw szy, chodź -
my nad wo dę… ra zem mo że my wię cej”.

Prze my sław Mich na
10.10.2020 XXXVI WAM

Ve ni, vi di, vi num (cz.XXIV) Gwiazda Weterana

Gwiazda Weterana
dla płk. w st. spocz. prof. dr. hab. n. med. Bronisława
Zachary

W dniach 10–13 września 2020 r. odbyło się w
Bydgoszczy wyjazdowe posiedzenie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ. Na uroczystej zbiórce przed
Muzeum Wojsk Lądowych, udekorowano pa -
miątkową odznaką „Gwiazda Weterana działań
poza granicami państwa”, jednego z najstarszych
„misjonarzy”, 90-letniego płk. prof. dr. hab. n. med.
Bronisława Zacharę. Odznaczenie to nadaje
Kapituła Gwiazdy Weterana Działań poza Granicami
Państwa weteranom za ich wkład w umacnianie
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Odznaczenie wręczył Przewodniczący Kapituły – płk
w st. spocz. Marek Sobieraj.

Niezmiernie ciekawe są fragmenty życiorysu
pułkownika profesora związane ze służbą medyczno-
wojskową w niektórych międzynarodowych misjach
pokojowych ONZ.

W la tach 1950–1952 Bro ni sław Za cha ra uczył się
w Ofi cer skiej Szko le Fel cze rów w Ło dzi, któ rą ukoń -
czył awan su jąc do stop nia pod po rucz ni ka. W paź -
dzier ni ku 1952 r., ja ko fel czer, roz po czął pra cę
w jed no st ce woj sko wej w Byd gosz czy. A już w mar -
cu 1953 r. zo stał we zwa ny do De par ta men tu Kadr
MON, gdzie za pro po no wa no mu od de le go wa nie
do pra cy w Mi ni ster stwie Zdro wia i wy jazd z eki pą
szpi ta la do KRLD. Na le ży pa mię tać, że w tym cza sie
w Ko rei trwa ła woj na po mię dzy si ła mi Ko rei Pół noc -
nej i woj ska mi ONZ (głów nie USA). Ro zejm zo stał
za war ty do pie ro 27 lip ca 1953 r.

Płk prof. Bronisław Zachara po dekoracji „Gwiazdą
Weterana”



Z kart historii
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Pro fe sor Za cha ra roz po czął swo ją służ bę po za
gra ni ca mi pań stwa w 1953 r. Do tarł do Ko rei w ma -
ju 1953 r. Pra co wał w miej sco wo ści Hu ich’on, w zor -
ga ni zo wa nym 51 Pol skim Szpi ta lu
Po lo wym – w izbie przy jęć i na od dzia le chi rur gicz -
nym. We wrze śniu, część eki py w któ rej zna lazł się
Bro ni sław Za cha ra, zo sta ła prze nie sio na do no we -
go szpi ta la, do mia sta Ham hung/Hun gnam,
nad mo rzem Ja poń skim. Pra co wał tam do koń ca
grud nia 1953 r. Rząd KRLD od zna czył go „Me da lem
za Za słu gi”.

Po po wro cie do kra ju zo stał, ja ko je dy ny z 5. fel -
cze rów, od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski. W paź dzier ni ku 1954 r. roz po -
czął stu dia na Wy dzia le Le kar skim Woj sko we go
Cen trum Wy szko le nia Me dycz ne go (prze mia no wa -
ne go póź niej w Woj sko wą Aka de mię Me dycz ną).
Po ukoń cze niu w 1960 r. stu diów roz po czął pra cę
w no wo pow sta łej Ka te drze Che mii Fi zjo lo gicz nej
WAM. W 1967 r. obro nił pra cę dok tor ską, a w 1974 r.
ha bi li to wał się. W mar cu 1975 r. zo stał po wo ła ny
na zgru po wa nie przy go to wu ją ce ofi ce rów do wy jaz -
du na mi sję po ko jo wą do Egip tu w Do raź nych Si -
łach Po ko jo wych ONZ (UNEF II). Po wie rzo no mu
sta no wi sko Sze fa Służ by Zdro wia w Kwa te rze Głów -
nej UNEF (Chief Me di cal Ofi cer in He ad Qu ar ters).
Obo wiąz ki sze fa tej bran ży ob jął w czerw cu 1975 r.
Do je go obo wiąz ków na le ża ło nad zo ro wa nie pra cy
pra cow ni ków służ by zdro wia jed no stek woj sko wych

wcho dzą cych w skład UNEF (Ka na da, Szwe cja, Fin -
lan dia, In do ne zja, Se ne gal, Gha na i Pol ska) oraz
szpi ta la po lo we go UNEF, w któ rym pra co wa li le ka -
rze i pie lę gniar ki z Pol ski. Oso by wy jeż dża ją ce
do pra cy pod pi sy wa ły kon trakt na 6 mie się cy.
Według słów prof. Za cha ry, współ pra ca po mię dzy
pra cow ni ka mi służ by zdro wia kon tyn gen tów i szpi -
ta lem ukła da ła się bar dzo do brze. Szcze gól nie wy -
so ko so bie ce nił do sko na łą współ pra cę po mię dzy
pra cow ni ka mi szpi ta la i bar dzo wy ma ga ją cym per -
so ne lem me dycz nym Can lo gu (Ka na dy).

Gdy zbli żał się ko niec po by tu dr. hab. Bro ni sła wa
Za cha ry, na czel ny do wód ca UNEF (For ce Com man -
der), gen. Bengt Lil je strand ze Szwe cji, po pro sił go,
czy nie ze chciałby po zo stać na na stęp ną ka den cję.
Od po wiedź brzmia ła: „Z przy jem no ścią, bo tu się na -
praw dę przy jem nie pra cu je, ale de cy zja za le ży nie
tyl ko ode mnie, ale od mo je go rzą du”. Ge ne rał od -
po wie dział, że po sta ra się za ła twić dal szy po byt.
Zwró cił się z proś bą do se kre ta rza ge ne ral ne go ONZ,
któ ry wy stą pił do pol skie go rzą du o wy ra że nie zgo -
dy na dal szą je go służ bę w UNEF. Rząd PRL wy ra ził
zgo dę. I tak prof. Za cha ra, ja ko je dy ny z sze fów służ -
by zdro wia, słu żył w UNEF-ie dwie ka den cje z rzędu:
od czerw ca 1975 r. do czerw ca 1976 r. Za służ bę, tak
jak wszy scy uczest ni cy mi sji, zo stał od zna czo ny me -
da lem „In the Se rvi ce of Pe ace”.

płk w st. spocz. Andrzej Jarzębowski
członek zarządu koła nr 1 SKMP ONZ

Gwiazda Weterana
– na rewersie napis

„In hominis servitium”

Podpułkownik
dr hab. Bronisław
Zachara
w otoczeniu lekarzy
z Senegalu
w czasie trwania
misji ONZ UNEF II,
Ismailia, Egipt,
27.02.1976 r.



Wzwiąz ku z epi de mią COVID-
19 per so nel me dycz ny sta -

wia ny jest czę sto przed sy tu acją,
któ ra wy ma ga po dej mo wa nia od -
po wie dzial nych de cy zji, któ re
mo gą mieć kon se kwen cje nie tyl -
ko dla pa cjen tów. Ni niej szy ar ty -
kuł po świę co ny jest ana li zie
obo wiąz ków i upraw nień pra cow -
ni ków Służ by Zdro wia w po wyż -
szym kon tek ście.

Zgod nie z art. 47 ust. 1 usta wy
o za po bie ga niu oraz zwal cza niu
za ka żeń i cho rób za kaź nych u lu -
dzi z dnia 05 grud nia 2008 r.
(Dz.U. 2008 nr 234, poz. 1570)
zwa nej da lej „usta wą”, do pra cy
przy zwal cza niu epi de mii w dro -
dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej mo -
gą być skie ro wa ni pra cow ni cy
pod mio tów lecz ni czych, oso by
wy ko nu ją ce za wo dy me dycz ne,
oso by, z któ ry mi pod pi sa no umo -
wy na wy ko ny wa nie świad czeń
zdro wot nych oraz in ne oso by, je -
że li pod miot zwal cza ją cy epi de -
mię ma uza sad nio ne po trze by.
Z po wyż sze go obo wiąz ku, je że li
ist nie je za gro że nie za ra że niem, są
zwol nio ne oso by po ni żej 18 ro ku
ży cia oraz po wy żej 60 ro ku ży cia,
ko bie ty w cią ży, oso by sa mot nie
wy cho wu ją ce dziec ko do 18 ro ku
ży cia, oso by wy cho wu ją ce dziec -
ko do 14 ro ku ży cia, wy cho wu ją -

ce dziec ko z orze cze niem o nie -
peł no spraw no ści lub orze cze niem
o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne -
go, in wa li dzi i oso by, u któ rych
orze czo no cał ko wi tą lub czę ścio -
wą nie zdol ność do pra cy.

De cy zję o skie ro wa niu do pra -
cy przy zwal cza niu epi de mii wy da -
je wła ści wy wo je wo da na okres
do 3 mie się cy (art. 47 ust. 4 usta -
wy). Od ta kiej de cy zji przy słu gu je
od wo ła nie, któ re jed nak nie wstrzy -
mu je wy ko na nia de cy zji (art. 47
ust. 6). Zgod nie na to miast z art. 47
ust. 6a) 1) 2) 3) usta wy de cy zja
mo że być prze ka zy wa na w każ dy
do stęp ny spo sób, na wet ust nie,
by le by ad re sat miał moż li wość
za po zna nia się z nią. De cy zja ta -
ka nie wy ma ga uza sad nie nia i po -
win na być do star czo na w for mie
pi sem nej po usta niu przy czyn
unie moż li wia ją cych do rę cze nie
jej w ta kiej for mie. Oso bie skie ro -
wa nej do pra cy w dro dze de cy zji
przy słu gu je wy łącz nie wy na gro -
dze nie za sad ni cze w wy so ko ści
nie niż szej niż 150% prze cięt ne go
wy na gro dze nia za sad ni cze go
prze wi dzia ne go na da nym sta no -
wi sku pra cy w za kła dzie wska za -
nym w do ku men cie lub w in nym
po dob nym za kła dzie, je że li w za -
kła dzie wska za nym nie ma ta kie -
go sta no wi ska.

Wy na gro dze nie nie mo że być
niż sze niż wy na gro dze nie, któ re
oso ba skie ro wa na do pra cy
przy zwal cza niu epi de mii otrzy -
ma ła w mie sią cu po prze dza ją cym
mie siąc, w któ rym zo sta ła wy da na
de cy zja o skie ro wa niu jej do pra -
cy przy zwal cza niu epi de mii.

Pra co daw ca po wi nien udzie lić
pra cow ni ko wi urlo pu bez płat ne go
na czas prze kie ro wa nia (art. 47
ust. 8 i 10). Oso bie skie ro wa nej
do pra cy w dro dze de cy zji przy słu -
gu je zwrot kosz tów prze jaz du, za -

kwa te ro wa nia i wy ży wie nia, na za -
sa dach okre ślo nych w prze pi sach
o usta la niu oraz wy so ko ści na leż -
no ści przy słu gu ją cej pra cow ni kom
pań stwo wych jed no stek z ty tu łu
po dró ży służ bo wych na ob sza rze
kra ju. Zwrot kosz tów z ty tu łu za -
kwa te ro wa nia lub wy ży wie nia nie
przy słu gu je w przy pad ku za pew -
nie nia w miej scu wy ko ny wa nia
pra cy bez płat ne go za kwa te ro wa -
nia lub wy ży wie nia (art. 47 ust. 11).

Bar dzo waż ną kwe stią jest to,
że ta ka oso ba pod le ga ochro nie
i nie mo że zo stać zwol nio na
z pra cy z po wo du skie ro wa nia
do wal ki z epi de mią.

Zgod nie z art. 48a ust. 2 usta -
wy oso by, któ re nie za sto su ją się
do de cy zji kie ru ją cej do pra cy
przy zwal cza niu epi de mii, mo gą
zo stać uka ra ne w for mie de cy zji
wy da wa nej przez wła ści we go
Wo je wo dę lub mi ni stra wła ści we -
go do spraw zdro wia ka rą pie -
nięż ną od 5000 zł do 30 000 zł.
De cy zja o na ło że niu ka ry pie nięż -
nej mo że być skie ro wa na do eg -
ze ku cji ad mi ni stra cyj nej.

Zgod nie z art. 35 ust. 1 usta wy
w przy pad ku po dej rze nia lub roz -
po zna nia cho ro by le karz przyj mu -
ją cy do szpi ta la kie ru je oso bę
do izo la cji, kwa ran tan ny lub zle ca
izo la cję w wa run kach do mo wych.
Le karz kie ru je się przede wszyst -
kim wła sną oce ną stop nia za gro -
że nia dla zdro wia pu blicz ne go
oraz za wia da mia po skie ro wa niu
ta kiej oso by pań stwo we go po wia -
to we go in spek to ra sa ni tar ne go.
W sto sun ku do oso by, któ ra nie
chce pod dać się kwa ran tan nie lub
izo la cji mo że być za sto so wa ny
przez le ka rza śro dek przy mu su
bez po śred nie go po le ga ją cy na
przy trzy my wa niu, unie ru cho mie -
niu lub przy mu so wym po da niu le -
ków (art. 36 ust 1 i 2 usta wy).

Okiem prawnika
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Prze my sław Li gę zow ski
Rad ca praw ny
www.ligezowski.pl



Przy mus bez po śred ni po le ga -
ją cy na unie ru cho mie niu oso by
mo że być za sto so wa ny na okres
nie dłuż szy niż 4 go dzi ny. Mo że
być prze dłu ża ny łącz nie do 24
go dzin (art. 36 ust. 5).

Le karz mo że rów nież zwró cić
się do Po li cji, Stra ży Gra nicz nej
oraz Żan dar me rii Woj sko wej
w ce lu udzie le nia po mo cy w za -
sto so wa niu środ ka przy mu su
bez po śred nie go (art. 36. ust. 3).

Je że li le karz ma po dej rze nie co
do oso by ja ko po ten cjal ne go za ra -
żo ne go ko ro no wi ru sem, po wi nien
skie ro wać pa cjen ta na od dział
zakaź ny (ob ser wa cyj no  -za  kaź ny),
z za  pew nie niem wa run ków izo la cji
od de cho wej i ści słe go re żi mu sa ni -
tar ne go. Każ dą in for ma cję o po -
 dejrze niu za ka że niem COVID-19

na  le ży w try bie na tych mia sto wym
zgło sić do wła ści we go, ze wzglę du
na miej sce po dej rze nia, Pań stwo -
we go Po wia to we go In spek to ra Sa -
ni tar ne go lub in ne go or ga nu
Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej.
Per so nel me dycz ny ma ją cy bez po -
śred nią stycz ność z oso bą po dej -
rza ną o za ka że nie, w tym le ka rze
kon sul tu ją cy, po win ni być za -
bezpie cze ni w środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej jed no ra zo we go uży cia.
Le karz po wi nien rów nież po -
uczyć oso bę cho rą lub oso by
spra wu ją cej praw ną pie czę
nad cho rą oso bą (w ro zu mie niu
art. 3 ust. 1 pkt 1 usta wy z 6 li sto -
pa da 2008 r. o pra wach pa cjen ta
i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta)
o obo wiąz kach pod da wa nia się:
za bie gom sa ni tar nym, po eks po -

zy cyj ne mu pro fi lak tycz ne mu sto -
so wa niu le ków, ba da niom sa ni tar -
no -epi de mio lo gicz nym, w tym
rów nież po stę po wa niu ma ją ce -
mu na ce lu po bra nie lub do star -
cze nie ma te ria łu do tych ba dań,
nad zo ro wi epi de mio lo gicz ne mu,
kwa ran tan nie, le cze niu, ho spi ta li -
za cji, izo la cji.

Do dat ko wo, le karz ma obo -
wią zek po uczyć pa cjen ta o je go
wszyst kich pra wach wy ni ka ją -
cych z usta wy z dnia 6 li sto pa -
da 2008 r. o pra wach pa cjen ta
i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta, a tak że
o środ kach ostroż no ści za po bie -
ga ją cych prze  nie sie niu za   ka że nia
na in ne oso by. Za nie cha nie tym
obo wiąz kom mo że skut ko wać
na ło że niem na le ka rza grzyw ny.
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„Oj czy zna to zie mia i gro by. Na ro dy tra cąc pa mięć
tra cą ży cie”. Ta głę bo ka sen ten cja przy pi sy wa na
mar szał ko wi Fer dy nan do wi Foch’owi zna na jest
wszyst kim, któ rzy od wie dzi li sta ry cmen tarz
na Pęk so wym Brzyz ku w Za ko pa nem. Przy po -
mnia ła mi się ona pod czas lek tu ry pięk ne go
i po ru sza ją ce go ar ty ku łu Ko le gów Krzysz to fa
i Zbi gnie wa Ko po ciń skich p.t. „Z ka ra bi nem
i tor bą sa ni tar ną na ra mie niu” w nu me rze 9.
„Skal pe la”. Rze czy wi ście, pa mięć o he ro icz -
nej po sta wie woj sko wej służ by zdro wia
w cza sie woj ny pol sko  -bol sze wic kiej jest zni -
ko ma i po mi ja na. Kil ka na ście lat te mu uzy ska -
łem zgo dę dy rek to ra Cen tral ne go Ar chi wum
Woj sko we go na za po zna nie się z tecz ka mi akt
per so nal nych mo je go dziad ka i oj ca oraz mo -
głem za mó wić ko pie in te re su ją cych mnie do -
ku men tów. Wśród nich zna lazł się wnio sek
o od zna cze nie Krzy żem Wa lecz nych mo je go
dziad ka, w tej woj nie sze fa sa ni tar ne go 8 DP.

Uzna łem, że mo że war to za po znać z nim czy -
tel ni ków na sze go „Skal pe la”, gdyż opis Je go
dzia łań na po lu bi twy, choć krót ki, mo że być

sym bo licz ną ilu stra cją bez gra nicz ne go bo -
ha ter stwa per so ne lu służ by zdro wia Woj ska
Pol skie go w tej strasz li wej woj nie.

Ppłk Jó zef Ka likst Cho mi czew ski uro -
dził się w 1879 r. w Sie dl cach. Stu dio wał
na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu War -
szaw skie go w la tach 1900–1905. Za an ga -
żo wa ny w straj k szkol ny mu siał opu ścić
War sza wę. Ostat nie eg za mi ny dy plo mo we

zło żył na Uni wer sy te cie w Do rpa cie (hi sto -
rycz na i obec na ło tew ska na zwa mia sta: Tar -
tu), uzy sku jąc dy plom le ka rza w r. 1906.
Krót ko pra co wał w szpi ta lu w Łu ko wie, a na -
stęp nie osie dlił się w Sie mia ty czach ja ko le -
karz wol no prak ty ku ją cy. W sierp niu 1914 r.
ob jął sta no wi sko le ka rza re jo no we go w Dro hi -

czy nie n. Bu giem. W sierp niu 1915 r. zo stał po -

Mo że jed nak war to pa mię tać?



wo ła ny do ar mii ro syj skiej w stop niu sztab ska pi ta -
na. Brał udział w dzia ła niach 11., a na stęp nie 7. Ar -
mii. 1 stycz nia 1918 r. wstą pił w Ki jo wie
do two rzą ce go się na Ukra inie Woj ska Pol skie go,
otrzy mał sto pień ma jo ra i zo stał skie ro wa ny do Ży -
to mie rza. Dzia łał w punk tach kon cen tra cyj nych WP
na Wo ły niu i Po do lu. Od kwiet nia 1918 r. był or dy -
na to rem Od dzia łu Cho rób We wnętrz nych Szpi ta la
Re jo no we go WP w Win ni cy, a we wrze śniu wy je chał
na Ku bań do or ga ni zu ją cej się pod do wódz twem
gen. Lu cja na Że li gow skie go 4. Dy wi zji Strzel ców,
w któ rej ob jął sta no wi sko star sze go le ka rza szpi ta -
la dy wi zyj ne go, na stęp nie star sze go le ka rza 2. puł -
ku pie cho ty, a w mar cu 1919 r. zo stał sze fem
sa ni tar nym dy wi zji. W czerw cu 1919 r. po wró cił
z Dy wi zją do kra ju, a po jej roz wią za niu i sfor mo wa -
niu 10. Dy wi zji Pie cho ty peł nił w niej tę sa mą funk -
cję. We wrze śniu 1919 r. prze szedł na krót ko
do pra cy w Szpi ta lu Ujaz dow skim w War sza wie,
a na stęp nie w li sto pa dzie zo stał wy zna czo ny na sta -
no wi sko ko men dan ta szpi ta la we  ne  rycz ne go OGW
(Okrę gu Głów ne go Woj sko we go) w Bia łym sto ku.
W czerw cu 1920 r. mia no wa ny do stop nia pod puł -
kow ni ka zo stał sze fem sa ni tar nym 8. Dy wi zji Pie -
cho ty, bio rąc udział w woj nie pol sko -bol sze wic kiej.
W li sto pa dzie 1921 r. ob jął funk cję kie row ni ka Re jo -
nu Sa ni tar ne go Sie dl ce, a w ma ju 1924 r. zo stał za -
stęp cą sze fa sa ni tar ne go Okrę gu Kor pu su nr IX
w Brze ściu n. Bu giem. W li sto pa dzie 1925 r. na wła -
sną proś bę prze szedł do re zer wy i ob jął sta no wi sko
le ka rza po wia to we go w Ra dzy niu Pod la skim.
Oprócz pra cy za wo do wej po świę cał się z wiel kim
za pa łem dzia łal no ści spo łecz nej. Zmarł 24 lip -
ca 1934 r. Był od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych,
Krzy żem Nie pod le gło ści, Zło tym Krzy żem Za słu gi,
fran cu skim me da lem La Gran de Gu er re po ur la Ci -
vi li sa tion, me da lem 10-le cia Od zy ska nia Nie pod le -
gło ści, Od zna ką 4. Dy wi zji Strzel ców, Od zna ką
Wojsk Pol skich Ro sji Cen tral nej, Od zna ką Pol skiej
Li gi Wo jen nej Wal ki Czyn nej. Wy róż nie niem po -
śmiert nym o głę bo kiej tre ści by ło na zwa nie je go na -
zwi skiem jed nej z ulic Ra dzy nia Pod la skie go.

W tym ar ty ku le przed sta wiam ko pię wnio sku
o od zna cze nie Krzy żem Wa lecz nych pod pi sa ną
przez do wód cę 8. Dy wi zji Pie cho ty płk. Bur chard ta
(sygn. CAW – KW 17/C -457), w któ rym znaj du je się
szcze gó ło wy opis czy nów na pi sa ny i pod pi sa ny
wła sno ręcz nie przez świad ka (któ re go na zwi ska
i stop nia nie uda ło się usta lić). Po nie waż to od ręcz -
ne pi smo mo że nie dla wszyst kich w peł ni czy tel ne,
za miesz czam po ni żej od czy ta ny tekst z za cho wa -
niem ory gi nal nej pi sow ni.

„W cza sie bo ju o Grod no w koń cu lip ca 1920 r.
przy co fa niu się 8-ej Dy wi zji pie cho ty wraz z 10-ą Dy -

wi zją pie cho ty ata ku ją ca gru pa, zło żo na ze 155 p.
p., 28 p. p. i 21 p. p. zna la zła się w bar dzo cięż kim
po ło że niu, dzię ki prze wa dze li czeb nej nie przy ja cie -
la, ata ku ją ce go na gle ze skrzy dła na szą ko lum nę
ma sze ru ją cą na Grod no.

Nie zwa ża jąc na sil ny ogień ar ty ler ji nie przy ja ciel -
skiej, w sfe rze dzia ła nia ognia ka ra bi no we go, ppłk.
zdro wia Jó zef Cho mi czew ski, na czel ny le karz 8-ej Dy -
wi zji pie cho ty, or ga ni zu je punk ta opa trun ko we, ewa -
ku ując ran nych w kie run ku na Ski del. Jed no cze śnie
oso bi ście opa tru je ran nych, gdy wal ka do bie ga
do kul mi na cyj ne go punk tu, po su wa jąc się ra zem
z wal czą cy mi od dzia ła mi 21 p. p. Dzię ki ener gji ppłk.
Cho mi czew skie go ak cja ra to wa nia ran nych w tym
cięż kim bo ju przy bra ła roz mia ry, prze wyż sza ją ce moż -
ność skrom ne go per so ne lu le kar skie go, któ re mu
oso bi ście da wał przy kład, pra cu jąc w wi rze wal ki.

Świa dek (-) pod pis”
Przy lek tu rze do ku men tów (któ rych tro chę po -

sia dam w ar chi wum ro dzin nym) i wspo mnień
uczest ni ków wy da rzeń waż nych w na szej hi sto rii,
na su wa ją się pew ne re flek sje. Cza sem za sta na wiam
się, czy na rze ka jąc i czę sto słusz nie kry ty ku jąc zja -
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wi ska po li tycz no -ustro jo we i go spo dar cze, zda je my
so bie spra wę z te go, że od 75 lat przez nasz kraj nie
prze wa la ją się dzia ła nia wo jen ne? Czy był ta ki okres
w dzie jach, kie dy trzy po ko le nia Po la ków nie mu sia -
ły gi nąć na wła snej zie mi w wal ce o wol ność i nie -
pod le głość swo je go kra ju? Mój dzia dek Jó zef zo stał
od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych za woj nę pol sko -
-bol sze wic ką w 1920 ro ku, mój oj ciec Jan po sia da
to sa mo od zna cze nie za Po wsta nie War szaw skie,
a ja, w trze cim po ko le niu le karz woj sko wy, nie mia -
łem już szans na żad ne od zna cze nie bo jo we. Kie -
dy na okład kach „Skal pe la” wi dzę uśmiech nię te,
peł ne opty mi zmu mło de twa rze na szych naj młod -
szych ko le ża nek i ko le gów w mun du rach ofi ce rów
Woj ska Pol skie go, któ rzy są nie wie le mło dsi od mo -
je go naj star sze go wnu ka, przy pusz czam (z ogrom -
nym praw do po do bień stwem), że oni rów nież nie
bę dą mie li ta kich szans. Hi sto ria to wiel ka Pa ni Pro -

fe sor, ale czy po tra fi my wła ści wie ko rzy stać z jej na -
uk? Mo że jed nak war to pa mię tać!

płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Chomiczewski

Wspomnienia ppłk. dr Józefa Chomiczewskiego
z tego okresu pt. „Historia prac organizacyjnych

sanitarnych 4-ej Dywizji Strzelców Gen.
Żeligowskiego” wraz z obszerniejszym życiorysem

zostały opublikowane w numerze 11. „Skalpela”
w 2018 roku

Opis rycin.
Ryc. 1. ppłk dr Józef Chomiczewski

(na stronie 15)
Ryc. 2 kopia wniosku o odznaczenie

Krzyżem Walecznych – pierwsza
kartka – (na stronie 16)

Ryc. 3, 4 kopia wniosku – następne kartki
– (na stronie 17)
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